
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مادة الدراسات اإلسالمية - متوسط  لثالثاالصف  - اختبار الفترة الثانية

 
 

 السؤال األول: اختاري اإلجابة الصحيحة: 
 ٣ ٢ ١  السؤال م

 أنه سيخذلهم أنه سيمكنهم أنه سينصرهم حسن الظن باهلل في وعيده للكفار : من ١

معرفة أسماء هللا و  الظن باهلل:لحسن من األسباب الجالبة  ٢
 صفاته

 قلة اليقين اإليمان ضعف

السعي في طلب  باهلل عند قلة المال :الظن  سوءمن  ٣
 الرزق

 الصبر القلق

بالنعم  واالغتراراستمرار العاصي في المعصية  ٤
 .يسمى:

 األمن من مكر هللا  اليأس قنوطال

طاعة شرعية  مقيدةة شرعية طاع طاعة ) ولي األمر ( هي طاعة : ٥
 مطلقة

 طاعة شركية

شريعة اإلسالمية قوله تعالى : من خصائص ال ٦
 . فدل ذلك على :)إنا أنزلنا إليك الكتاب (

ربانية  التمام و الكمال
 درالمص

 العموم و الثبات

 الزكاة الصالة التفكر العبادات ، فمنها عبادات مالية مثل :تتنوع  ٧

الغلو(. امتازت  الشريعة )إياكم و في الحديث: ٨
 مية :اإلسال

 قرارعدم االستب بالتشدد بالتوسط

وجعلنا في األرض رواسي أن تميد بهم ( .معنى ) ٩
 تميد:

 تثبت  تستقر تتحرك

 )سقفا محفوظا(  أن تميد بهم() )وجعلنا فيها فجاجا( : السماءمن اآليات الكونية في  ١٠

)قلنا يا نار كوني  داود عليه السالم(:)معجزات  من ١١
 بردا و سالما(

ال )الجب
 يسبحن(

)ومن الشياطين من 
 (له يغوصون

 حق البر حق العشرة  بيةحق التر ( لها  أعظم الحقوق وهو:)األم  ١٢

وعد هللا من قام على اإلحسان لهن بدخول الجنة  ١٣
 .هن:

 الخاالت و العمات الزوجات نات و األخواتالب

 مسكر الجع دواء يسمى:ا أذهب العقل كل م ١٤

 
 زواجي بين النص الشرعي و الموضوع المناسب : السؤال الثاني : 

 (بحدود الشرعالعبادة محدودة  -ذم التقليد الخاطئ -ميةشمولية الشريعة اإلسال –االبتالء اختبار للمسلم ) 

 موضوعه  النص الشرعي   

 …………………………………..      (ؤكم في ضالل مبين لقد كنتم أنتم و آباقال تعالى:) -١

  ( ولنبلونكم بالشر و الخير فتنةقال تعالى: )-٢

  ( سم باهلل وكل بيمينك مغال يا ) -٣

  هذا ما ليس منه فهو رد()من أحدث في أمرنا -٤

 
 السؤال الثالث : اجيبي عن ما يلي : 

 ………………………………………..؟ بعد البرد مذكر السالبردا و سالما ( لماذا لقوله تعالى : ) عللي -١
 ……………………………………؟حسان للبنات و األخواتصور اإلمثلي ل -٢
 ……………………..؟  ماهي عقوبة من شرب المسكرات -٣
 …………………………………………………….؟سر الزوجةو كه ما -٤
 

 احكمي على صحة العبارات :   : السؤال الرابع
 
 ((.)…………………..من صور اإلحسان للبنات )التأديب -١
 )…………………( ع أعوج يدل على أنها ذات عاطفة و شفقةأن المرأة خلقت من ضلمعنى  -٢

 انتهت األسئلة                                                                                      
 

٢٠  


